КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«20» липня 2016 р.

Дата проведення зборів: «20» липня 2016 р.
ПРИСУТНІ: 5 (П'ять) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ:
Крот С.О.;
Єсипенко О.В.;
Кухарєв І.А.;
Маслій А.Ф.;
Фріауф Р.І..
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О.
та запропонував порядок денний.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Єдиний календарний план Мінмолодьспорту 2017.
2. Підготовка до ЧУ по короткій воді в м. Чернігів.
3. Рекорди України з плавання в категорії Мастерс.
4. Різне.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: Єдиний календарний план Мінмолодьспорту 2017.
Слухали: Крота С., який повідомив, що від Мінмолодьспорту отримано листа з
проханням терміново подати пропозиції по змаганням з плавання Мастерс у 2017
до ЄКП. На цей час є пропозиція від СК «Метеор» по проведенню чемпіоната
України з плавання Мастерс по довгій воді 29.04.2017-01.05.2017 та від
представників плавання Мастерс з Ужгороду по проведенню чемпіонату з
плавання Мастерс по короткій воді 15.09.2017-17.09.2017. На відкритій воді
пропонується провести чемпіонат України в категорії Мастерс разом з чемпіонатом
серед професіоналів за призначенням ФПУ. Крім того, у 2017 році відбудуться два
важливих міжнародних чемпіоната: 9-ті Всесвітні ігри Мастерс 2017 в Окледні
(Нова Зеландія) 21.04.2017-30.04.2017 та Чемпіонат Світу з водних видів спорту в
Будапешті (Угорщина) 01.08.2017-06.08.2017. Пропонується всі ці офіційні
змагання внести до ЄКП Мінмолодьспорту.

Виступили: І.Кухарєв, який запропонував внести до ЄКП зональні змагання з
плавання в категорії Мастерс. У зв’язку з тим, що зональні змагання не включені
до ЄКП, неможливо отримати фінансування цих заходів з місцевих бюджетів, тому
необхідно їх також включати до ЄКП.
Р.Фріауф підтримав пропозицію Кухарєва І..
О.Єсипенко висловив категоричне заперечення, у зв’язку з тим, що ФПУ проти
включення зональних змагань до ЄКП з тієї причини, що як найменш повинна
забезпечувати проведення цих змагань кваліфікованою суддівською бригадою, а
це далеко не завжди можливо.
А.Маслій нагадав, що неодноразово це питання підіймалось і на цей час існує
повна ясність: до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту подаються тільки
офіційні змагання Мастерс: чемпіонати Європи, чемпіонати світу та чемпіонати
України. Зональні змагання Мастерс можна подавати до обласних та міських
календарних планів змагань.
Запропоновано: внести до ЄКП Мінмолодьспорту 2017 року офіційні змагання з
плавання в категорії Мастерс та за потреби додати Всеукраїнські ігри Мастерс.
Голосували: «ЗА» одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: внести до ЄКП Мінмолодьспорту 2017 року офіційні змагання з
плавання в категорії Мастерс та за потреби додати Всеукраїнські ігри Мастерс.
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2. Обговорювали: підготовка до чемпіонату України з плавання Мастерс (басейн
25м) 23-25 серпня 2016 в м. Чернігів.
Слухали: С. Крота, який доповів про стан підготовки до Чемпіонату з плавання в
категорії Мастерс (басейн 25м) 23-25 серпня 2017 року. Регламент змагань

підготовлено, ніхто не має зауважень та пропозицій, але залишилось невирішеним
питання по дистанції 100м комплексне плавання.
Виступили: О.Єсипенко, який запропонував додати цю дистанцію до програми
24.08.2016 після естафети 4х50м комбінована змішана, перед 200м вільним
стилем.
Запропоновано: включити 100м комплексне плавання до програми чемпіонату та
направити Регламент на узгодження ФПУ.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: включити дистанцію 100м комплексне плавання до програми
чемпіонату та направити Регламент чемпіонату України з плавання в категорії
Мастерс 2017 на узгодження ФПУ.
3. Обговорювали: лист Генерального секретаря ФПУ Власкова А.А. стосовно
листа Золотька В.Є. з питання результатів Чижевського Г., показаних на змаганнях
Кубок Гаврилича у 2015 році та на змаганнях «Чорноморська перлина» 2016, які
на думку Золотька В.Є. мають бути зареєстровані як рекорди Європи.
Слухали: С.Крота, який нагадав, що в минулому році ми вже розглядали це
питання та давали оцінку результатам, показаним на змаганнях Кубок Гаврилича
2015, що зазначено в протоколі засідання Комітету Мастерс № 7 від 24.12.2015р.
Виступили: О.Єсипенко, який повідомив, що ретельно вивчив це питання та
виклав свої зауваження та повідомив про порушення під час проведення змагань в
Одесі також наголосив на відсутності кваліфікованої суддівської бригади,
офіційного представника ФПУ, протоколів змагань, та необхідних документів, що є
вимогою для фіксації рекорду Європи.
Запропоновано: доручити О.Єсипенко підготувати обґрунтовану відповідь
відносно цього питання.
Вирішили: доручити О.Єсипенко підготувати обґрунтовану відповідь відносно
питань поставлених в листі Золотька В.Є..
Обговорення питання рекордів України з плавання в категорії Мастерс перенесено
з причини поганої якості зв’язку, а це питання потребує виваженого обговорення,
тому що має деякі суперечності.
Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс»
Олександрович оголосив засідання закритим.
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